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Nominační kritéria do RV žactva na sezónu 2018/19 

 

Do republikového výběru žactva (RVŽ) jsou zařazováni nejlepší závodníci a nejlepší závodnice  

na základě níže uvedených kritérií.  Tato kritéria se týkají ročníků: 2004, 2005 a 2006. 

Maximální počet v RVŽ je 24 dětí. 

Návrh nominace do RVž předkládá Trenérská rada žactva na základě níže uvedených kritérií 

Komisi mládeže. TRž může v odůvodněných případech rozhodnout mimo stanovená kritéria. 

Do republikového výběru žactva mohou být zařazeni 2 chlapci a 2 dívky ročníku 2007, na 

základě  návrhu TRž a schválení radou OSÚ AD SLČR. 

Jmenovitou nominaci schvaluje na doporučení TRž a KM rada OSÚ AD SLČR. 

Kritéria do RVž: 

jsou složena ze tří částí s odpovídající procentuální váhou a to: 

1. Výkonnostní složka 50 % (ČP a body závodů kategorie A). 

2. Test lyžařských dovedností 30% (vybrané lyžařské dovednosti + volná jízda). 

3. Test pohybových a kondičních schopností 20%. 

Pořadí závodníků bude určeno dle umístění v jednotlivých částech kritérií se započtením 

jejich procentuální váhy. 

Z každého kritéria vznikne pořadí. Pořadí budeme bodovat od 1. nahoru. Podle procentuelní 

váhy každého kritéria snížíme hodnotu pořadí o dané procento. Získané body se 

závodníkům sečtou, nejmenší dosažené množství bodů je nejlepším výsledkem. 

Výkonností složka 

Pořadí závodníků bude stanoveno dle následujících kritérií: 
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1. Český pohár: umístění v celkovém hodnocení ČP 2018/19 ve svém ročníku. 

2. Součet bodů (průměr ze dvou výsledků aktuální sezony závodů kategorie A) obří slalom + 

další lepší disciplína.   

 

Pořadí závodníků v každé kategorii je řazeno dle níže popsané posloupnosti, kdy se střídá 

použití kritéria 1 a kritéria 2. V případě, že se jedná o stejného závodníka, postupuje na 

jeho místo další v pořadí. 

 

 

Test lyžařských dovedností 

 

Test lyžařských dovednostní proběhne v průběhu zimní sezony v rámci vybraných závodů 

kategorie A(B) a bude rozdělen na 3 jednodenní části ( jedna tréninková a dvě soutěžní).  

V soutěžní části proběhne hodnocení vybranými nezávislými lektori APUL. Test se bude 

skládat ze čtyř cviků, které prověří technickou připravenost lyžařů a ukázkové volné jízdy na 

lyžích pro obří slalom. Každý cvik i volná jízda bude hodnocen body od 1-10 a pořadí 

závodníků určí celkový součet bodů. 1-nejhorší výsledek, 10-nejlepší výsledek. 

Termíny, místo a organizaci testu lyžařských dovedností připraví TRž před prvním závodem 

aktuální sezony. 

Testované cviky i s popisem správného provedení budou zveřejněny na webu SLČR před 

prvním závodem aktuální sezony. 

 

Test pohybových a kondičních schopností 
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Pozváni budou nejlepší závodníci podle pořadí, které dosáhnou v hodnocení podle kritéria 1 

a 2 přepočtených podle jejich procentuální váhy. O počtu pozvaných závodníků rozhodne TRž. 

Předpokládaný počet pozvaných závodníků je 50. Test proběhne na přelomu dubna a května 

2019. 

Obsahem testu pohybových a kondičních schopností bude testová baterie OSÚ AD SLČR 

schválená pro SPS. Pořadí závodníků určí součet umístění v jednotlivých disciplínách. 

 

Nominace RDJ-C a SCM 

Ze stejných zásad vychází i nominace do SCM a RDJ-C (odcházející ročník z kategorie žactva 

2003, 2 chlapci + 2 dívky). Pouze se mění váha jednotlivých kritérií a to takto: 75% výkonnostní 

část, 15% dovednostní část, 10% pohybové a kondiční testy. 

 

Schváleno Radou OSÚ AD dne 12.9.2018 

 


